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، السيد مرتضى الزبيدي محمد بن محمد الحسيني إتحاف السادة المتقين بشرح إحياء علوم الدين) ١(

 ).٤٤-١/٤٣(م، ١٩٩٤- هـ١٤١٤الزبيدي، مؤسسة التاريخ العربي، 
 .٣٨كر بدمشق، صسيرة الغزالي وأقوال المتقدمين فيه، دار الف) ٢(
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 .٤٣المضنون به على غير أهله، ص) ١(
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 .٤٦المضنون به على غير أهله، ص) ١(
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 .٥٩به على غير أهله، المضنون ) ١(
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 .زيادة منا) ١(
 .زيادة منا رأيناها ضرورية) ٢(
 ..."وأما ما ال بعض له وال مقدار:"يبدو أن ها هنا نقصا نقدره بحسب السياق) ٣(
من الواضح أنَّ الدليل على عدم وحدتها بعد التعلق واضح ال إشكال فيه، فكل واحد من األبدان له نفس ) ٤(

ما دليل عدم كثرتها بعد التعلق، فليس بواضح وال مفيد، بل األصل أن تكون متعددة وأ. خاصة تتعلق به
والكالم كله كما . ومتكثرة بحسب األأبدان، فأما إذا أراد بكثرتها كونها مركبة، فهذا يحتاج لدليل لم يورده هنا

متعلقة باألجسام، وال نرى ال يخفى مبني على القول بتجردها، فال معنى لكثرتها ههنا إال تكثرها حال كونها 
سلمنا أنها مجردة وال تتكثر في نفسه، أي ليست : ويمكن أن يقال له. مانعا يمنع من ذلك مع تكثر األجسام

 .متركبة، ولكن لم تقول إنها ال تتكثر بحسب تكثر األجسام
 .زيادة منا) ٥(
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فق بالحد يجوز تكثره بالعوارض إن اتفاق األرواح بالنوع والحد ال يستلزم وجوب وحدتها، فإن المت) ١(

 .وبالتعين، وهذا ال يضرُّ كونه متفقا بالحد والنوع
هذه دعوى بال برهان، فال دليل أورده على أن الحقيقة الواحدة إنما تتغير بالعوارض بشرط كونها ) ٢(

. ما يتصوره دليالً متعلقة باألجسام، وهذا الشرط تمَّ إدخاله ههنا تحكماً ليتمكن المؤلف من إكمال الدليل، أو
ويعارضه كما سنرى قريباً، أنه أجاز اختالف األرواح بعد انفكاكها عن األبدان بالعوارض، فما دام ذلك 

 . نفي هذا مجرد تحكم. جائزا علها ثمة، فما دليل إحالته ههنا، أي قبل التعلق باألجسام
 . هذه دعوى بال برهان كما قلنا) ٣(
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 - لبنان - الجيل دار ،)هـ٧٥٦: ت( اإليجي أحمد بن الرحمن عبد الدين عضد ، المواقف كتاب)١(

 .)٦٧٨-٢/٦٧٧(عميرة، الرحمن عبد: ، ت١ط ، م١٩٩٧ - هـ١٤١٧ -  بيروت
: الوفاة الكفومي الحسيني موسى بن أيوب البقاء أبو ،اللغوية والفروق المصطلحات في معجم الكليات)٢(

 محمد - درويش عدنان. ت،.  م١٩٩٨ -  هـ١٤١٩ - بيروت- الرسالة مؤسسة ، ١٠٩٤
 .٤٧٠ص.المصري
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: الوفاة) هـ١٢٢١ :المتوفى( أحمد بن الحسين ،السياغي ،اسحق المولى أبيات شرح إلى المشتاق تحفة)١(

 .١٠ص ،١٢٢١
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 . ٦٤- ٦٣المضنون الصغير، ص) ١(
 .هذا الحديث محكوم بضعفه كما سنرى) ٢(
 .٦٦- ٦٥المضنون الصغير، ص) ٣(
: ت( النمري البر عبد بن اهللا عبد بن يوسف عمر أبو ،واألسانيد المعاني من الموطأ في لما التمهيد)٤(

 محمد ، العلوي أحمد بن مصطفى:ت،١٣٨٧ - المغرب - اإلسالمية والشؤون األوقاف عموم وزارة ،)٤٦٣
 .)١٨/٨٤(البكري،  الكبير عبد
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 القشيري الملك عبد بن هوازن بن الكريم عبد القاسم ،أبواإلشارات لطائف المسمى القشيري تفسير)١(

 ،م٢٠٠٠-هـ١٤٢٠ -  لبنان/ بيروت - العلمية الكتب دار ،)هـ٤٦٥: ت( الشافعي النيسابوري
 .)٢/٢٠١(الرحمن،  عبد حسن اللطيف عبد:،ت١ط
 جالل ،الفنون وسائر واالعراب والنحو واالصول والحديث التفسير وعلوم الفقه في للفتاوي الحاوي)٢(

 هـ١٤٢١ - لبنان/  بيروت - العلمية الكتب دار ،)هـ٩١١: ت( السيوطي بكر أبي بن الرحمن عبد الدين
 .)١/٣٥٦(. الرحمن عبد حسن اللطيف عبد: ت،١ط ، م٢٠٠٠ -
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 العجلوني محمد بن إسماعيل ،الناس ألسنة على األحاديث من اشتهر عما اإللباس ومزيل الخفاء كشف)١(

 )١٢٣- ١/١٢٢. (القالش أحمد: ،ت٤ط ،١٤٠٥-بيروت- الرسالة مؤسسة ،)هـ١١٦٢:ت( الجراحي
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 -  بيروت_  دمشق - اإلسالمي المكتب ،)هـ٥١٦ ت( البغوي مسعود بن الحسين ،السنة شرح)١(

 ).١٣/٥٧.(الشاويش زهير محمد - األرناؤوط شعيب: ،ت٢ط ،م١٩٨٣ -  هـ١٤٠٣
 إلكيا، الملقب الهمذاني الديلمي شيرويه بن شهردار بن شيرويه شجاع أبو ،الخطاب بمأثور الفردوس)٢(
 بسيوني بن السعيد: ،ت١ط ،م١٩٨٦ - هـ ١٤٠٦ -  بيروت - العلمية الكتب دار ،)هـ ٥٠٩: ت(

 .)٢/١٨٧. (زغلول
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 دار،٦٠٤: الوفاة الشافعي الرازي التميمي عمر بن محمد الدين فخر ،الغيب مفاتيح أو الكبير التفسير)١(

 .)١٣/١٥(، ١ط ،م٢٠٠٠ - هـ١٤٢١ - بيروت - العلمية الكتب
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 الدمشقي الزرعي سعد بن أيوب بن بكر أبي بن محمد الدين شمس اهللا عبد أبو ،الذمة أهل أحكام)١(
 يوسف: ،ت١ط ،١٩٩٧ - ١٤١٨ -  بيروت - الدمام - حزم ابن دار - للنشر ىرماد ،)هـ٧٥١:ت(

 .)١٠٦٠-٢/١٠٥٧. (العاروري توفيق شاكر -  البكري أحمد
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 دار ،)٧٥١: ت( اهللا عبد أبو الزرعي أيوب بكر أبي بن محمد ،المشتاقين ونزهة المحبين روضة)١(

 ).٧٧-١/٧٦. (١٩٩ – ١٤١٢ - بيروت - العلمية الكتب
 الدين شمس اهللا عبد أبو ،والسنة الكتاب من بالدالئل واألحياء األموات أرواح على الكالم في وحالر)٢(

 – بيروت -  العلمية الكتب دار ،هـ ٧٥١: الوفاة الدمشقي الزرعي سعد بن أيوب بن بكر أبي بن محمد
 .١٠٩ص. م١٩٧٥ – هـ١٣٩٥
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 . ٦٧المضنون الصغير، ص) ١(
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 ت( العيدروسي اهللا عبد بن شيخ بن القادر عبد ، العاشر القرن ارأخب عن السافر النور تاريخ)١(

 .)٨-١/٦( ، ١٤٠٥ -  بيروت -  العلمية الكتب دار ، )هـ١٠٣٧
 .٦٩المضنون الصغير، ص) ٢(



٣٦  

 ،א،אא
אWא

א ،אאאא
F١EK?א 

 W Fאאא Eא 
 א א  א?Wאא

אא
אK 

אFאאE
אאאאא

אאאאאא
FEא

אFEK 

אאאF
אאEK 

אאאאאא
אFאאEK 

                                                             
 الدين بدر ، ) المشتهرة األحاديث في التذكرة(  بـ المعروف المشهورة األحاديث في المنثورة الآللئ)١(

 - هـ ١٤٠٦ - بيروت -  العلمية الكتب دار ، هـ ٧٩٤: الوفاة الزركشي اهللا عبد بن محمد اهللا عبد أبي
 .١٧٢ص. عطا القادر عبد مصطفى: ، ت١ط ، م١٩٨٦
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 الرحمن عبد بن محمد الخير أبو ، األلسنة على المشتهرة األحاديث من كثير بيان في الحسنة المقاصد)١(
: ، ت١ط ، م١٩٨٥ - هـ ١٤٠٥ -  بيروت -  بيالعر الكتاب دار ، )هـ ٩٠٢: ت( السخاوي محمد بن

 ).٥٢١-١/٥٢٠(الخشت، عثمان محمد
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 المعرفة دار ،) هـ٧٥٦: ت( السبكي الكافي عبد بن علي الدين تقي الحسن أبي االمام  ،السبكي فتاوى)١(
 ).٤٠-١/٣٨. (بيروت/ لبنان -


